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1. Inleiding 

 

Actieve openbaarmaking is het uitgangspunt. Toch kan het opleggen van geheimhouding 

soms ook nodig zijn (bijvoorbeeld wanneer de economische belangen van de gemeente 

geschaad zouden worden door actieve openbaarmaking). Hier kan een ‘dilemma’ 

ontstaan. Immers het opleggen van geheimhouding kan vanuit een  

(bedrijfs-)economisch perspectief in het belang zijn van de gemeente maar tegelijkertijd 

kan het ook een beperking betekenen voor de kaderstellende en controlerende rol van de 

raad. Zolang de geheimhouding geldt, is een openbaar debat niet mogelijk over deze 

informatie.   

 

Tegen de achtergrond van het uitgangspunt ‘openbaarheid  tenzij’ is het voor de 

gemeente belangrijk dat de afweging tussen openbaarheid en geheimhouding zorgvuldig 

wordt gemaakt. Helderheid over de juridische kaders en lokale spelregels is daarbij 

essentieel. Daarnaast speelt de frequentie van het opleggen van geheimhouding een rol. 

Bij alle betrokkenen moet er het vertrouwen zijn dat er verantwoord wordt omgegaan met 

de mogelijkheid om geheimhouding op te leggen.  

 

Geheimhouding wordt opgelegd op grond van de Gemeentewet en artikel 10 van de Wet 

openbaarheid van bestuur (Hierna: Wob). De wettelijke bepalingen geven echter niet 

voldoende houvast voor de wijze waarop de geheimhouding moet worden opgelegd (het 

besluitvormingsproces).  In paragraaf 2 is daarom de werkwijze voor de oplegging van de 

geheimhouding opgenomen, gevolgd door een voorbeeld. Het wettelijk kader zelf is te 

vinden in bijlagen A en B.  

 

Schematisch ziet dit er als volgt uit: 
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  Is er sprake van een grond in artikel 10 Wob om geheimhouding op te leggen 

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege zover dit:  

a. De eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;  

b. De veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;  

c. Bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk 

aan de overheid zijn medegedeeld; 

d. Persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming 

persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 

maakt.   

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang 

daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:  

a. De betrekkingen van Nederland en andere staten en met internationale organisaties;  

b. Economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of in artikel 

1a, eerste lid, onder c en d, en het tweede lid, bedoelde bestuursorganen.  

c. De opsporing en vervolging van strafbare feiten;  

d. Inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;  

e. De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;  

f. Het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van informatie;  

g. Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid  betrokken 

natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e. is niet van toepassing voor zover de betrokken persoon heeft ingestemd 

met openbaarmaking. 

A. Onder wiens (beslissings-)bevoegdheden     

en verantwoordelijkheid vallen de stukken/informatie 

waarop geheimhouding opgelegd wordt, en 

B.  Wie wil geheimhouding opleggen? 

Geen geheimhouding opgelegd worden: behandelde 

stukken en inhoud zijn openbaar maar kan vertrouwelijke 

punten bevatten (let op formulering van beslispunten en 

inhoud raadsvoorstel. Dit dient geanonimiseerd te zijn in 

dien het vertrouwelijke stukken betreft). Win juridisch 

advies in hoe hier mee om te gaan 

A. College 

B. College 
A. Raad 

B. College of Burgemeester 

A. Raad 

B. Raad 

 

Opnemen in collegebesluit: 

Op grond van artikel 55 lid 1 

Gemeentewet geheimhouding op te 

leggen op bijlage X/ de gekleurde 

passages o.b.v. art. 10 lid…Wob 

1.Opnemen in collegebesluit/burgemeesterbesluit: 

Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet geheimhouding op te 

leggen op bijlage X/ de gekleurde passages o.b.v. art. 10 lid…Wob. 

2.Opnemen in Raadsbesluit: 

Bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet van de door 

het college/burgemeester opgelegde geheimhouding op bijlage X/ de 

gekleurde passages o.b.v. art. 10 lid…Wob. 

 

Bij het raadsvoorstel voeg je 2 raadsbesluiten toe. In het 

eerste besluit neem je de bekrachtiging op, in het 2e 

raadsbesluit de overige beslispunten 

Opnemen in raadsbesluit: 

Op grond van artikel 25 lid 1 

Gemeentewet geheimhouding 

op te leggen op bijlage X/ de 

gekleurde passages o.b.v. art. 

10 lid…Wob 

 

Van de geheimhouding wordt op de stukken melding gemaakt d.m.v. watermerk. Indien mogelijk ook aangeven  op welk 

moment de geheimhouding kan worden opgeheven (bepaalde datum of voorwaarde). 
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2.De oplegging van geheimhouding 

2.1.Waarover geheimhouding? 

Geheimhouding kun je laten opleggen door bestuursorganen over stukken die je 

aan hen voorlegt (B&W en Burgemeester) en over het behandelen c.q. bespreken 

van die stukken in een vergadering (B&W). 

Het opleggen van geheimhouding is dus facultatief. Dat betekent dat het 

bestuursorgaan het niet hoeft toe te passen. Gelet op de gemeentelijke 

uitgangspunten ‘Openbaarheid, tenzij’ ga je terughoudend met geheimhouding 

om.  

Met name de volgende onderwerpen komen voor geheimhouding in aanmerking: 

•  aankopen van onroerende zaken; 

•  bedrijfsgegevens; 

•  grondexploitaties. 

 

Als stukken volgens een wet of feitelijk al openbaar zijn, kun je daarover geen 

geheimhouding (laten) opleggen. Voorbeeld hiervan is een beleidsregel, die je 

volgens artikel 3:42 Awb algemeen bekend moet maken, om in werking te treden. 

Voorbeelden hiervan zijn ook de begroting(-swijziging), de jaarrekening, 

kadastergegevens etc. 

 

Is op voorhand duidelijk dat de geheimhouding slechts tot een bepaald moment 

kan gelden? Laat dan tot aan dat moment geheimhouding opleggen. Je adviseert 

alleen tot oplegging voor onbepaalde tijd als zo’n moment er niet is. 

2.2.Geen formele geheimhouding, wel vertrouwelijkheid 

Bij gemeenten zie je vaak de termen geheimhouding, vertrouwelijk of niet 

openbaar voorbijkomen. De eerste, geheimhouding, is een wettelijke term. In de 

gemeentewet zijn regels opgenomen over het opleggen, opheffen en schenden van 

geheimhouding. De andere termen, vertrouwelijk of niet openbaar zijn niet bij 

wet geregeld. 

Artikel 2:5 Algemene wet bestuursrecht kent een algemene geheimhoudingsplicht 

voor een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de taak van een 

bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt of heeft over informatie waarvan 

bekend is of waarvan men redelijkerwijs kan vermoeden dat deze informatie 

vertrouwelijk is. Bestuurders, medewerkers van fracties en (plv)commissieleden 

vallen ook onder deze bepaling. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien enig 

wettelijk voorschrift, zoals de WOB, verplicht tot het openbaar maken van 

bepaalde gegevens. Of iets een vertrouwelijk karakter heeft is soms wat 
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onduidelijk, het opleggen van geheimhouding schept duidelijkheid maar het is een 

zwaar instrument. Mocht je twijfelen of iets een vertrouwelijk karakter heeft of 

dat er geheimhouding opgelegd moet worden neem dan contact op met je 

juridisch adviseur.   

Er zijn besluiten die op zichzelf niet geheim zijn maar waarbij wel op grond van de 

wet bescherming persoonsgegevens de privacy van de personen moet worden 

beschermd.  

Wat je vaak ziet bij gemeenten is dat dergelijke besluiten op een vertrouwelijke 

agenda en besluitenlijst worden geplaatst. Transparanter is echter dat dit 

geanonimiseerd op de openbare agenda en besluitenlijst geplaatst wordt. Dit zie 

je in steeds meer gemeenten voorkomen. Belangrijk daarbij is dat het agendapunt 

en het besluit niet te herleiden zijn tot een persoon. Dit geldt ook voor het 

raadsvoorstel. Daarin mogen geen zaken staan of in openbaarheid worden 

besproken die zijn te herleiden tot een persoon.  

Wij gaan uit van openbaar, tenzij. De collegevoorstellen en directievoorstellen 

maken we niet actief openbaar. De besluiten komen wel op de besluitenlijsten en 

dezen maken we actief openbaar. Let er daarom op dat bij het formuleren van 

beslispunten in voorstellen geen gegevens worden opgenomen waardoor een 

besluit is te herleiden tot een persoon.  

Bijvoorbeeld:  

Besluiten contrair het advies van de commissie voor bezwaarschriften het bezwaar 

van persoon X tegen terugvordering bijstandsuitkering d.d. ongegrond te verklaren  

of  

besluit tot onteigening perceel Y te X.  
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2.3.Besluitvormingsproces  

Welk bestuursorgaan ontvangt de stukken waarop je geheimhouding legt? Dit is 

relevant voor de oplegging van de geheimhouding en het gebruik van de sjablonen. 

In Bijlage B is de onderstaande uitleg schematisch weergegeven.  

2.3.1.Gebruik van sjablonen 

− Oplegging op grond van artikel 55.1  Gemeentewet: 

voor stukken, die vallen onder de (beslissings-)bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid van het college en die niet aan raadsleden, een commissie of 

besluitvormende raad gericht zijn.  

Hiervoor gebruik je het sjabloon collegevoorstel. Uitsluitend het college is bevoegd 

om geheimhouding op te leggen op grond van dit artikel. In het collegebesluit kan 

je als eerste beslispunt opnemen:  

 

Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op bijlage 

X/ de gekleurde passages op basis van artikel 10 lid ….Wob conform de onder 

argumenten weergegeven onderbouwing.  

Geef op het voorstel aan dat het een geheim stuk betreft of dat het stuk geheime 

delen bevat. Heeft de geheimhouding betrekking op een bijlage? Geeft dan op 

deze bijlage aan dat het een geheim stuk betreft. Dit kan door middel van een 

watermerk op elke pagina zodat je kan zien dat het een geheim stuk betreft. Zet 

ook in de titel van het bestand dat het geheim is. 

 

Heeft de geheimhouding betrekking op passages? Kleur dan de betreffende 

passages in het geel en geef op het voorstel/de bijlage duidelijk aan dat de 

gekleurde passages geheime delen zijn.   

 

Let op: markeer de tekst in het word bestand en voeg dat bestand toe bij de 

vergaderstukken in InProces. Het bestand uitprinten, markeren met een stift en 

vervolgens weer inscannen is niet mogelijk omdat de markering dan niet zichtbaar 

is in de vergader app.  

- Oplegging op grond van artikel 25 Gemeentewet: 

voor stukken, die vallen onder de (beslissings-)bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid van de besluitvormende raad. Gaan de stukken rechtstreeks 

naar de raad? Dan  vraag je de raad (middels het sjabloon raadsvoorstel) om 

geheimhouding op te leggen op grond van lid 1. In het raadsbesluit neem je als 

eerste beslispunt op: 

Op grond van artikel 25 lid 1 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op bijlage 

X/ de gekleurde passages op basis van artikel 10 lid ….Wob conform de onder 
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argumenten weergegeven onderbouwing. 

 

In het gros van de gevallen zal het college dan wel de burgemeester besluiten om 

stukken aan de raad voor te leggen. In dat geval stel je het college dan wel de 

burgemeester voor om geheimhouding op te leggen op grond van lid 2 middels het 

sjabloon collegevoorstel of het sjabloon voorstel advies burgemeester. 

Let op: de raad dient het besluit van het college dan wel de burgemeester in 

de eerst volgende raad te bekrachtigen.  

In het collegebesluit neem je dan als eerste beslispunt op: 

Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op bijlage 

X/ de gekleurde passages op basis van artikel 10 lid ….Wob conform de onder 

argumenten weergegeven onderbouwing. 

In het raadsbesluit neem je als eerste beslispunt op: 

 

Bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet van de door het 

college/door de burgemeester opgelegde geheimhouding op bijlage X/ de 

gekleurde passages op basis van artikel 10 lid ….Wob conform de onder 

argumenten weergegeven onderbouwing.  

Bij het raadsvoorstel voeg je 2 raadsbesluiten toe. In het eerste besluit neem je de 

bekrachtiging op, in het tweede raadsbesluit de overige beslispunten. In het 

raadsvoorstel beargumenteer je de oplegging van de geheimhouding. Het is van 

belang dat dit 2 aparte besluiten zijn omdat de raad eerst de geheimhouding dient 

te bekrachtigen voordat zij kunnen overgaan tot de inhoudelijke bespreking.  

- Oplegging op grond van artikel 86.2 Gemeentewet: 

voor stukken, die worden overgelegd aan de raadscommissie of andere commissie 

of die daaraan gericht zijn (namens B&W of namens de burgemeester). 

Hiervoor gebruik je het sjabloon collegevoorstel of het sjabloon voorstel advies 

burgemeester.  

In het voorstel kan je als eerste beslispunt opnemen:  

Op grond van artikel 86 lid 2 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op bijlage 

X/ de gekleurde passages op basis van artikel 10 lid ….Wob. 

Nb. Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat de termijn voor oplegging 

geheimhouding niet goed uitkomt voor de eerstvolgende raadsvergadering. 

Aangezien het een vereiste is dat de geheimhouding wel in de eerstvolgende 

raadsvergadering wordt bekrachtigd is het nodig om een raadsvoorstel met 

raadsbesluit te maken waarbij alleen als besluit de geheimhouding wordt 

bekrachtigd.  
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2.4.De onderbouwing van de oplegging 

Geheimhouding mag alleen door de raad, het college, de burgemeester of de 

raadscommissie worden opgelegd op grond van een belang als genoemd in artikel 

10 van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) lid 1 en 2.  Dit artikel luidt als volgt:  

 

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege zover 

dit:  

a. De eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;  

b. De veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;  

c. Bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld; 

d. Persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de 

Wet  

     bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk 

op      

     de persoonlijke levenssfeer maakt.   

 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 

voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:  

a. De betrekkingen van Nederland en andere staten en met internationale 

organisaties;  

b. Economische of financiële belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of in artikel 1a, eerste lid, onder c en d, en 

het tweede lid, bedoelde bestuursorganen.  

c. De opsporing en vervolging van strafbare feiten;  

d. Inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;  

e. De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;  

f. Het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van informatie;  

g. Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid  betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel 

van derden.  
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Dit betekent dat je alleen over die onderdelen van documenten geheimhouding 

kunt laten opleggen, waarop minimaal één weigeringsgrond uit artikel 10 van de 

WOB van toepassing is. Je bekijkt daarom per passage/zin/woord of één of meer 

van de weigeringsgronden uit artikel 10 WOB van toepassing zijn. 

Artikel 10 Wob lid 1 bevat in het eerste lid de absolute uitzonderingsgronden. Dat 

ze absoluut zijn betekent dat, indien één van deze gronden zich voordoet, over 

het onderwerp zonder meer geen informatie mag worden verschaft. Wel moet je 

in beslispunt over oplegging verwijzen naar de toelichting van het B(&W)-advies 

onder argumenten, waarin je onderbouwt dat één van die vier weigeringsgronden 

van toepassing is. 

 

Artikel 10 WOB lid 1c heeft betrekking op de bedrijfs- en fabricagegegevens die 

vertrouwelijk aan de overheid zijn verstrekt. In de rechtspraak is vastgelegd dat 

de gemeente deze uitzonderingsgrond restrictief moet uitleggen. Deze grond doet 

zich voor als uit de gevraagde gegevens wetenswaardigheden kunnen worden 

gelezen of afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering, het 

productieproces of de afzet van producten, of de kring van afnemers of 

leveranciers. ‘Ook financiële gegevens kunnen onder deze uitzonderingsgrond 

vallen’. Volgens rechtspraak is vooral de actualiteit van de financiële gegevens van 

belang om onder deze uitzonderingsgrond te vallen. 

Artikel 10 Wob lid 2 bevat de relatieve uitzonderingsgronden. Het relatieve 

karakter houdt in dat de gemeente moet afwegen of zo’n weigeringsbelang  

zwaarder weegt dan het gegeven algemene belang van openbaarheid van 

informatie. Deze afweging met positief resultaat neem je in de toelichting van het 

B(&W)-advies onder argumenten concreet op en daarnaar verwijs je in het 

beslispunt over de oplegging. 

Artikel 10 lid 2b beschermt de op geld waardeerbare belangen van de 

bestuursorganen. Het moet gaan om economische of financiële belangen van de 

overheid zelf zoals de gemeente. Vergelijkbare belangen van ondernemingen en 

burgers vinden bescherming in artikel 10 lid 2g (onevenredige benadeling.)  

Zijn meerdere leden van toepassing? Onderbouw dan alle van toepassing zijnde 

leden.  

Let op: De rechtsprekende macht stelt steeds hogere eisen aan de onderbouwing 

van geheimhouding. Heb je advies nodig over het opleggen van de geheimhouding, 

neem dan contact op met je juridisch adviseur van het team juridische zaken en 

inkoop.   

Voorbeeld 1: 

Beslispunt: Op grond van artikel 25.2 Gemeentewet geheimhouding op te leggen 

op bijlage 1. (grondexploitatie XX)  o.b.v. art. 10 lid 2 onder b Wob conform de 

onder argumenten weergegeven onderbouwing; 
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Argumenten: 

a. Volgens artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Wob blijft het 

verstrekken van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 

opweegt tegen de economische en financiële belangen van de gemeente. De 

gemeente moet nog onderdelen van het project XX aanbesteden. Het openbaar 

bekend worden van de financiële gegevens uit bijlage XX gaat de gemeente bij 

een aanbesteding hoogstwaarschijnlijk veel geld kosten. Inschrijvers kunnen 

namelijk uit die bijlage de ondergrenzen van voor de gemeente nog 

aanvaardbare prijzen halen. De aanbestedingspositie van de gemeente wordt 

daardoor dusdanig verzwakt dat haar financiële belangen in aanmerkelijke 

mate worden geschaad. Wij zijn dan ook van mening dat het belang van 

openbaarheid niet opweegt tegen het financiële belang van de gemeente. 

Voorbeeld 2:  

Beslispunt Op grond van artikel 25.2 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op 

samenwerkingsovereenkomst XX o.b.v. art. 10 lid 2 onder b en artikel 10 lid 2 

onder g Wob; 

Argumenten: 

a. Volgens artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Wob blijft het 

verstrekken van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 

opweegt tegen de economische en financiële belangen van de gemeente. 

Door het openbaar maken van de Samenwerkingsovereenkomst en de 

bijbehorende bijlagen wordt de onderhandelingspositie van de gemeente 

met marktpartijen dusdanig verzwakt dat haar financiële belangen in 

aanmerkelijke mate worden geschaad. Partijen krijgen door de 

samenwerkingsovereenkomst inzicht op de door de gemeente aanvaardbare 

prijzen. De aanbestedingspositie van de gemeente wordt daardoor dusdanig 

verzwakt dat haar financiële belangen in aanmerkelijke mate worden 

geschaad. Wij zijn dan ook van mening dat het belang van openbaarheid 

niet opweegt tegen het financiële belang van de gemeente.  

Volgens artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Wob blijft het 

verstrekken van informatie eveneens achterwege voor zover het belang 

daarvan niet opweegt tegen het voorkomen van onevenredige bevoordeling 

of benadeling van bij de aangelegenheid  betrokken natuurlijke personen of 

rechtspersonen dan wel van derden. Door het openbaar maken van de 

Samenwerkingsovereenkomst krijgen marktpartijen inzicht in de prijzen van 

hun concurrent. De positie van XX op de markt wordt daardoor verzwakt 

omdat concurrenten met deze kennis hun prijzen kunnen aanpassen. De 

openbaarheid kan de financiële belangen van XX in aanmerkelijke mate 

schaden. Wij zijn dan ook van mening dat het belang van openbaarheid niet 

opweegt tegen het financiële belang van XX.   
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Let op: dit zijn voorbeelden van lid b en g. Ook in het geval van de andere leden 

dient een goede onderbouwing voor de oplegging van de geheimhouding 

opgenomen te worden onder argumenten. Het is van belang dat je concretiseert 

welk belang wordt beschermd door de oplegging van geheimhouding en waarop dit 

belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid.  

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je juridisch adviseur.    

2.5 Bekrachtiging voorlopige geheimhoudingsplicht door de raad 

Indien de raad de voorlopige geheimhoudingsplicht die is opgelegd door het college 

of de burgemeester niet in zijn eerstvolgende vergadering bekrachtigt, vervalt de 

geheimhoudginsplicht. De raad kan slechts tot bekrachtiging overgaan indien deze 

vergadering blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting 

hebbende leden (het quorum) is bezocht. Indien het quorum niet aanwezig is, 

wordt geen nieuwe vergadering belegd (in afwijking van artikel 20 lid 2 

Gemeentewet). De geheimhoudingsplicht kan dan niet worden bekrachtigd en 

vervalt. Aan de raad als hoogste bestuursorgaan wordt de beslissing overgelaten de 

geheimhoudingsplicht al dan niet te laten voortduren. 

Wanneer de raad de geheimhouding niet bekrachtigt, heeft dat niet tot gevolg dat 

de betreffende stukken daarmee direct openbaar zijn. De artikelen 2:5 Algemene 

wet bestuursrecht en de artikelen 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur 

blijven algemeen van toepassing. 
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Bijlage A  Wettelijk kader Geheimhouding  

 

De wetgever heeft strikte eisen verbonden aan geheimhouding. Deze eisen maken 
onderdeel uit van de Grondwet (artikel 110), de Gemeentewet (artikelen 23, 25, 54,55 en 
86 inzake geheimhouding en vergaderorde de artikelen 169 en 180 inzake de actieve 
informatieplicht) en de Wet openbaarheid van bestuur (artikel 10 met weigerings- c.q. 
opleggingsgronden).  Via onderstaande link is de circulaire over dit onderwerp in te zien:  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2016/05/02/wettelijke-regeling-
inzake-geheimhouding 
 
1. Uitgangspunten en beginselen  

  

Artikel 110 Grondwet: de gehele overheid moet bij de uitoefening van haar verschillende 
taken openbaarheid in acht nemen.  

  

Artikel 169 Gemeentewet (artikel 180 Gemeentewet de Burgemeester): het college (de 
Burgemeester) dient de door hen gevraagde inlichtingen te verstrekken aan raadsleden, 
tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.  

  

Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur1: Een van de beginselen is het ‘beginsel van 
openheid en integriteit’: ‘Openheid betekent in ieder geval dat het bestuur open is over 
procedures en besluiten. Ook maakt het bestuur relevante informatie toegankelijk’.   

  
De gemeenteraad, het college en de burgemeester moeten zich bewust zijn van het belang 
van openbaarheid. Belangrijke besluiten moeten waar mogelijk in openbaar worden 
genomen. Voor zover besluiten worden genomen door het college, dient de gemeenteraad 
in de gelegenheid te zijn die te controleren. Daarvoor heeft de gemeenteraad adequate 
informatie nodig. Hoewel openbaarheid het uitgangspunt is, kunnen soms andere belangen 
dan openbaarheid (tijdelijk) belangrijker zijn met het oog op de zorgvuldigheid en nopen 
tot geheimhouding . In die gevallen kan geheimhouding worden opgelegd op stukken en de 
bespreking daarvan, waarvan de schending in artikel 272 Wetboek van Strafrecht strafbaar 
is gesteld. De juridische grondslag voor het opleggen van geheimhouding is te vinden in de 
artikelen 25, 55 en 86 Gemeentewet (zie volgende paragraaf).  
 
Artikel 1692, lid 3 van de Gemeentewet bepaalt dat het college en de collegeleden 
afzonderlijk aan de raad de door één of meerdere raadsleden gevraagde inlichtingen moeten 
verstrekken, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang. Dit betekent 
dat het college beoordelingsvrijheid heeft ten aanzien van het verstrekken van informatie 
aan raadsleden. Het begrip ‘openbaar belang’ moet restrictief worden uitgelegd. Een 
geschil over de toepassing van artikel 169 (en artikel 180) van de Gemeentewet is politiek 
van karakter en zal in de raad moeten worden bediscussieerd.   
Het recht op informatie voor raadsleden (artikel 169 Gemeentewet) gaat voor raadsleden 
verder dan de Wob. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de (informatie)relatie 
tussen bestuursorgaan en burger en kent een limitatieve opsomming in welke gevallen 
informatie door een bestuursorgaan niet aan een daarom vragende burgers hoeft te worden 
verstrekt. Raadsleden bekleden in het gemeentelijk stelsel een belangrijke en bijzondere 
positie. Zij zijn als gekozen volksvertegenwoordigers verantwoordelijk voor het gevoerde 

 
1 In januari 2009 heeft de minister van BZK de ‘Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van 

deugdelijk overheidsbestuur’ gepresenteerd.   
2 Voor de burgemeester geldt een vergelijkbare verplichting op grond van artikel 180 Gemeentewet.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2016/05/02/wettelijke-regeling-inzake-geheimhouding
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2016/05/02/wettelijke-regeling-inzake-geheimhouding
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bestuur en mogen wat informatievergaring niet afhankelijk worden van de bepalingen in de 
Wet openbaarheid van bestuur. De Gemeentewet (met de artikelen over de actieve en 
passieve informatieplicht) gaat boven de Wet openbaarheid van bestuur.  
  
2. Gemeentewet: opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding  

  
Geheimhouding kan op basis van de artikelen 25, 55 of 86 Gemeentewet door de raad, het 
college, de burgemeester of een door de raad/het college ingestelde commissie worden 
opgelegd op de inhoud van stukken en/of het in een besloten vergadering behandelde. 
Voorwaarde voor het opleggen van geheimhouding is dat er sprake is van een genoemd 
belang in artikel 10.1 en 10.2 van de Wet openbaarheid van bestuur. Een belang uit artikel 
10.2 Wob moet ook nog eens zwaarder wegen dan het gegeven belang van openbaarheid. 
De artikelen 25, 55 en 86 van de Gemeentewet bevatten de voorschriften omtrent het 
opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding. Zie de tabel op de volgende 
bladzijde.   
 

Artikel 25 lid 1 regelt dat de raad zelf geheimhouding kan opleggen omtrent het in een 

besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de raad 

worden overlegd. Artikel 25 lid 2 geeft de bevoegdheid tot het opleggen van voorlopige 

geheimhouding door het college, de burgemeester of commissie ten aanzien van stukken 

die zij aan de raad of aan leden van de raad overleggen. Bij overlegging aan de raad moet 

de raad vervolgens de geheimhouding bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering. 

Als dit niet gebeurt vervalt de geheimhouding (art. 25, lid 3). Bij overlegging aan leden 

van de raad geldt de geheimhouding tot het opleggende orgaan de geheimhouding opheft, 

tenzij die stukken ook aan de raad zijn voorgelegd. Dan tot aan opheffing door de raad 

(art. 25, lid 4). 
 
  
Artikel 55 Gemeentewet biedt het college de mogelijkheid ‘geheimhouding op te leggen 
omtrent het in een besloten vergadering (collegevergadering) behandelde en omtrent de 
inhoud van de stukken die aan het college worden overlegd’. Artikel 55 lid 3 bepaalt dat 
‘indien het college zich ter zake van het behandelde (of besprokene) waarvoor een 
verplichting tot geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt de geheimhouding in 
acht genomen tot de raad haar opheft’.  
 
 Artikel 86 Gemeentewet bevat de procedurele regels omtrent het opleggen en opheffen 
van geheimhouding voor de inhoud van stukken die aan de commissie3 worden overlegd en 
hetgeen behandeld in een besloten vergadering. De artikelen 55 en 86 van de Gemeentewet 
zijn in procedureel opzicht vergelijkbaar.  
 

Bovenstaande bepalingen zijn in bijlage B schematisch weergegeven. 

 

 

 

 
3 Een commissie kan zijn: een raadscommissie (artikel 82 Gemeentewet), een bestuurscommissie (artikel 83 

Gemeentewet) of een andere commissie (artikel 84 Gemeentewet)   
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Bijlage B  Schematische weergave artikelen Gemeentewet 

       Artikel 25 Gemeentewet 

Hoofdstuk II De Raad 

Opleggen geheimhoudingsplicht 

Artikel 55 Gemeentewet 

Hoofdstuk  

III College van B&W Opleggen 

geheimhouding  

Artikel 86  

Hoofdstuk V De commissies 

Geheimhouding  

  

 

Lid 1: De raad kan op grond van een 

belang, genoemd in artikel 10 van de 

Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 

1991, 703), omtrent het in een 

besloten vergadering behandelde en 

omtrent de inhoud van de stukken die 

aan de raad worden overgelegd, 

geheimhouding opleggen.  

 

Geheimhouding omtrent het in een 

besloten vergadering behandelde 

wordt tijdens die vergadering 

opgelegd. De geheimhouding wordt 

door hen die bij de behandeling 

aanwezig waren en allen die van het 

behandelde of de stukken kennis 

dragen, in acht genomen totdat de 

raad haar opheft.  

 

Lid 1: Het college kan op grond 

van  een belang, genoemd in 

artikel 10 van de Wet 

openbaarheid van bestuur, 

omtrent het in een besloten 

vergadering behandelde en 

omtrent de inhoud van de stukken 

die aan het college worden 

overgelegd, geheimhouding 

opleggen. 

  

 

Geheimhouding omtrent het in 

een besloten vergadering 

behandelde wordt tijdens die 

vergadering opgelegd. De 

geheimhouding wordt door hen 

die bij de behandeling aanwezig 

waren en allen die van het 

behandelde of de stukken kennis 

dragen, in acht genomen totdat 

het college haar opheft.  

 

Lid 1: Een commissie kan in een 

besloten vergadering, op grond 

van een belang, genoemd in 

artikel 10 van de Wet 

openbaarheid van bestuur, 

omtrent het in die vergadering 

met gesloten deuren behandelde 

en omtrent de inhoud van de 

stukken die aan de commissie 

worden overgelegd, 

geheimhouding opleggen.  

 

Geheimhouding omtrent het in 

een besloten vergadering 

behandelde wordt tijdens die 

vergadering opgelegd. De 

geheimhouding wordt door hen 

die bij de behandeling aanwezig 

waren en allen die van het 

behandelde of de stukken kennis 

dragen, in acht genomen totdat 

de commissie haar opheft.  

 

 

Lid 2: Op grond van een belang, 

genoemd in artikel 10 van de Wet 

openbaarheid van bestuur, kan de 

geheimhouding eveneens worden 

door het college, de burgemeester en 

een commissie, ieder ten aanzien van 

de stukken die zij aan de raad of aan 

leden van de raad overleggen. 

Daarvan wordt op de stukken melding 

gemaakt  

 

Lid 2: Op grond van een belang, 

genoemd in artikel 10 van de Wet 

openbaarheid van bestuur, kan de 

geheimhouding eveneens worden 

door de burgemeester of een 

commissie, ten aanzien van de 

stukken die zij aan het college 

overleggen. Daarvan wordt op de 

stukken melding gemaakt. De 

geheimhouding wordt in acht 

genomen totdat het orgaan dat de 

verplichting heeft opgelegd, dan 

wel de raad haar opheft.  

 

Lid 2: Op grond van een belang, 

genoemd in artikel 10 van de 

Wet openbaarheid van bestuur, 

kan de geheimhouding eveneens 

worden door de voorzitter van 

een commissie, het college en 

de burgemeester, ieder ten 

aanzien van stukken die hij aan 

een commissie overlegt. 

Daarvan wordt op de stukken 

melding gemaakt. De 

geheimhouding wordt in acht 

genomen totdat het orgaan dat 

de verplichting heeft opgelegd, 

dan wel de raad haar opheft.  
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Lid 3: De krachtens het tweede lid 

opgelegde verplichting tot 

geheimhouding met betrekking tot 

aan de raad overgelegde stukken 

vervalt, indien de oplegging niet door 

de raad in zijn eerstvolgende 

vergadering die blijkens de 

presentielijst door meer dan de helft 

van het aantal zitting hebbende 

leden is bezocht, wordt bekrachtigd. 

    

 

 

Lid 4: De krachtens het tweede lid 

opgelegde verplichting tot 

geheimhouding met betrekking tot 

aan leden van de raad overgelegde 

stukken wordt in acht genomen 

totdat het orgaan dat de verplichting 

heeft opgelegd, dan wel, indien het 

stuk waaromtrent geheimhouding is 

opgelegd aan de raad is voorgelegd, 

totdat de raad haar opheft. De raad 

kan deze beslissing alleen nemen in 

een vergadering die blijkens de 

presentatielijst door meer dan de 

helft van het aantal zitting hebbende 

leden is bezocht. 

 

Lid 3: Indien het college zich ter 

zake van het behandelde 

waarvoor een verplichting tot 

geheimhouding geldt tot de raad 

heeft gericht, wordt de 

geheimhouding in acht genomen 

totdat de raad haar opheft.  

 

Lid 3: Indien een commissie zich 

ter zake van het behandelde 

waarvoor een verplichting tot 

geheimhouding geldt tot de raad 

heeft gericht, wordt de 

geheimhouding in acht genomen 

totdat de raad haar opheft.  
 

 


